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Introducció general 



 Identificar i diagnosticar 

problemes de salut relacionats 

amb el treball.  

       Ex: trastorns musculoesquelètics. 

 

 Analitzar resultats exàmens de 

salut i malalties per millorar el 

coneixement de l’estat de salut de 

la població treballadora. 

 

 Vigilància de la Salut. Funcions 



 Revisions mèdiques 

 Recollida d’informació de cada 

treballador/a 

 Visites o consultes de salut 

relacionades amb la feina 

 Vacunacions  

 Personal especialment sensible 

a determinats riscos laborals. 

Individual 

 

 Vigilància de la Salut. Tipus 



 Aplicació de Protocols Específics pels llocs de treball. 

 Documents resultats de les activitats i Estudis per obtenir indicadors de salut 

de la UPC 

 Orientació a les actuacions preventives adequades i disseny de campanyes 

de Promoció de la Salut 

 Mesures preventives segons l’estat de salut de la població treballadora 

 Formació/Informació als treballadors en matèria de Medicina del Treball 

 

 

 

Col·lectiva 

 

 Vigilància de la Salut. Tipus 



 

Promoció de la Salut 

QUÈ 

COM 

PER 

ON 

Accions per la salut. Activitats sanitàries.  

Fomentar conductes, hàbits, consells sanitaris, Programes 

de Promoció de la Salut. 

Proporcionar medis per millorar la salut i/o prevenir malalties. 

Incidir en factors de risc. 

Vida saludable Promoció de la veu 



 

 Manipulació manual de càrregues 

 Postures forçades 

 Càrrega vocal 

 Sedentarisme 

 Sobrepès 

 Hipercolesterolèmia 

 

1. Professionals 

2. Relacionades amb la feina 

3. No relacionades amb la feina 

 

Promoció de la Salut 

Factors de risc Malalties 



 

Promoció de la Salut 

Formació i 

Informació 

Altres vacunes 

(Hepatitis A, Tètanus) 

Campanya  

vacunació grip 

UPC Cardio 



 

Revisions i visites mèdiques 

LPRL 31/95 (article 22) 

Garantida 

a tothom 

Específica 

Voluntària 

Mai 

discrimina-

tòria 

Personal 

acreditat i 

qualificat 

Informació 

confiden-

cial 

Criteris i principis generals 



 

Revisions i visites mèdiques 

Avaluar l’estat de 

salut del personal 
treballador en funció del 
risc laboral al que està 

exposat 

Informar al personal 

treballador de les 
conclusions sobre el seu 

estat de salut i les 
recomanacions 

sanitàries que ha de 
seguir  

Certificar l’aptitud del 

treballador i treballadora 
davant dels riscos del 

seu lloc de treball 

OBJECTIUS 

Objectius: 



Centre ViPS Terrassa 

Centre ViPS Vilanova Centre ViPS Baix  Llobregat 

Centre ViPS Nord 

Centre ViPS Sud 

Centres de vigilància i promoció de la salut (Centres ViPS) + Delegacions ASPY Prevención 

Delegació ASPY Prevención 

Barberà-Rubí 
 

Delegació ASPY Prevención 

Poble Nou 
 

Delegació ASPY Prevención 

Via Augusta 
 

Delegació ASPY Prevención 

Sant Boi 
 

Delegació ASPY Prevención 

Manresa 

 ... 
 

Vigilància i Promoció  

de la salut a la UPC 



 

Tipus de revisions mèdiques UPC 

RM Inicial 

Revisió mèdica que es realitza al 

nou personal que s'incorpora a la 

UPC. 

 

 

 

QUÈ 

PAS i PDI de nova incorporació a la 

UPC. 

 

QUI 

QUAN En la incorporació al lloc de treball. 



Revisió mèdica periòdica del lloc de 

treball en funció dels riscos 

laborals. 

 

 

 

 

Tipus de revisions mèdiques UPC 

RM Periòdica 

QUÈ 

Tot el PAS i PDI de la UPC. 

 

A demanda de la persona 

treballadora o requerida segons 

l’exposició a un agent extern. 

 

QUI 

QUAN 



Revisió mèdica inicial i periòdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proves i 

exploració 

(P+E) 

Analítica 

Història 
laboral 

Història 
clínica 

Exploració 
física 

general 

Proves 
específiques  

+ 

Estructura dels RRMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisions mèdiques 

aspyprevencion.com 

http:/aspyprevencion.com/


 

Tipus de visites mèdiques UPC 

VM reincorporació per llarga absència 

Implica signar document de 

participació en el procés 

Visita mèdica després d’una absència 

prolongada per motius de salut. 

 

 

QUÈ 

PAS i PDI de la UPC que es reincorpora 

al seu lloc de treball després d’haver 

cursat baixa mèdica 120 dies o més. 

QUI 

PER A 

QUÈ 
Valorar la necessitat d’una adaptació 

del lloc o de les tasques habituals 



Objectiu: 
 

Garantir un nivell de protecció adequat de la salut 

del personal treballador que reinicia la feina 

després d’una absència prolongada per motius 

de salut. 

 

Avaluar les condicions de treball i l’estat de salut 

del personal de la UPC que es reincorpora al seu 

lloc de treball després d’una absència prolongada 

per motius de salut.  

Procés de reincorporació per llarga 

absència per motius de salut 

Visita mèdica: reincorporació per llarga absència  

 

Revisions i visites mèdiques 

http://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-

visita-medica/visita-medica-reincorporacio-per-llarga-absencia 
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Revisions i visites mèdiques 

Visita mèdica: reincorporació per llarga absència  

http://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/visita-medica-reincorporacio-per-llarga-absencia


 

Tipus de visites mèdiques UPC 

VM Embaràs/Lactància natural 

Implica la comunicació de l’estat 

d’embaràs / lactància natural 

Visita mèdica per a la protecció de la 

dona en situació d’embaràs/lactància 

natural. 

 

 

QUÈ 

Dones del PAS i PDI de la UPC que 

estiguin en situació d’embaràs o 

lactància natural. 

QUI 

PER A 

QUÈ 
Valorar la necessitat d’una adaptació 

del lloc o de les tasques habituals. 



Procés per a la protecció de la dona en 

situació d’embaràs o lactància natural 

davant dels riscos laborals. 

 

Objectiu : 
 

Garantir un nivell de protecció adequat de la salut 

de la treballadora embarassada o lactant en el 

seu lloc de treball, segons els riscos laborals als 

que està exposada. 

 

Avaluar les condicions de treball i els riscos de 

les treballadores en període d’embaràs i lactància 

que poden influir negativament en el seu estat de 

salut o en el del fetus. 
  

Visita mèdica: protecció de la dona en situació d’embaràs/lactància natural 

 

Revisions i visites mèdiques 

http://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut/tipus-revisio-visita-medica/visita-medica-embaras


http://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut/tipus-

revisio-visita-medica/visita-medica-embaras 

http://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut/tipus-

revisio-visita-medica/visita-medica-lactancia 

 

Revisions i visites mèdiques 

Visita mèdica: protecció de la dona en situació d’embaràs/lactància natural 
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Tipus de visites mèdiques UPC 

VM Motius de Salut 

Visita mèdica per problemes de salut 

relacionats amb les condicions de 

treball. 

 

 

QUÈ 

PAS i PDI de la UPC amb problemes de 

salut que poden estar relacionats amb 

les condicions de treball. 

QUI 

PER A 

QUÈ 
Valorar la necessitat d’una adaptació 

del lloc o de les tasques habituals. 



Eina electrònica de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones  

 

Canal Salut UPC 

https://www.upc.edu/prevencio/salutupc


www.upc.edu/prevencio 

Metgessa: M. Pilar Llesuy Gambau 

DUI: Elisenda Montfort Pérez 

SalutUPC@aspyprevencion.com 

Tel. 93 40 11755 

Gràcies 

http://www.upc.edu/prevencio
http://www.upc.edu/prevencio
http://www.upc.edu/prevencio
http://www.upc.edu/prevencio
mailto:SalutUPC@aspyprevencion.com
http://www.upc.edu/prevencio


UPC Cardioprotegida 

Què i per a què: 

La Desfibril·lació i el Suport Vital Bàsic són les úniques accions que han demostrat 

un benefici indiscutible en la supervivència del pacient en aturada cardíaca, sent 

el seu benefici proporcional a la rapidesa de la seva aplicació.  

 

Ubicació: 

30 desfibril·ladors semiautomàtics  

distribuïts per tot el territori 

http://www.upc.edu/prevencio/accidents/desfibril-ladors-externs-semiautomatics-desa/ubicacio-dels-desa-a-la-upc

